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Proeflijst Try Me Rood  maart 2017 
 
Very Limoux Malbec 
Very Limoux  
Limoux, Frankrijk 
€ 9,- 
 
Wijnstijl:  Rood – kruidig en fruitig. 
Proefnotitie: Helder, dieprode wijn met purperen highlights en aroma's van zowel rijp rood als zwart klein fruit. Elegante 

tannines en een lange finish. 
Wijn en gerecht: Perfecte combinatie met rood vlees, eend en kruidige kipgerechten.  
 
 
 
 
 
 
Al-Ria Algarve Tinto 
Casa Santos Lima 
Lisboa, Portugal 
€ 9,- 
 
Wijnstijl:  Rood droog – stevig, fruitig. 
Proefnotitie:  Karakteristiek houtgerijpte wijn uit het zuiden van Portugal. Deze mix van Touriga Nacional en Syrah heeft 

een intens donkere kleur en een uitgesproken volle ronde smaak vol donker fruit zoals bramen en zwarte 
bessen. De zachte tannine zorgt voor een mooie structuur en lange houdbaarheid. Winnaar van de Gouden 
Medaille Concours de Vinhos Portugal 2015! 

Wijn en gerecht: Zeer veelzijdig inzetbaar; salami of andere pittige gedroogde worsten, (traditionele Portugese keuken), 
stoofschotels, gemarineerd (varkens) vlees, diverse kaassoorten, haas en ree. Wees niet zuinig met kruiden, 
deze wijn kan best wel wat hebben. 
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Feudi Salentini 
Re Sale Feudi Primitivo 
Puglia, Italië 
€ 10,30 
 
Wijnstijl:  Rood – elegant, stevig, fruitig 
Proefnotitie: Een echte koningswijn! Vernoemd naar de historische koning van Salento Re Sale. 

Diep robijnrode wijn met elegante aroma's en een rijke, elegant kruidige smaak. Ronde tannine en rijp 
bosfruit, elegante heldere wijn. 

Wijn en gerecht: Gegrilde vleessoorten, stoofpotten, BBQ, Mediterraans gekruide (vlees)schotels 
 
 

 
 
 
Barbera d’Alba Casaret Langhe  
Azienda Marziano Abbona  
Piëmonte, Italië 
€ 10,95,- 
 
Wijnstijl:  Rood – kruidig en fruitig. 
Proefnotitie: De Barbera druif zoals het hoort, heel erg soepel en rijpe volle tannines. Rood gerijpt fruit met een 

behoorlijke frisheid. Deze wijn komt het beste tot zijn recht bij een serveertemperatuur van precies  
14 graden!  

Wijn en gerecht: Deze wijn past uitstekend bij de traditionele pastagerechten met tomatensaus. Gaat zeker ook goed samen 
met stoofschotels en zelfs bij de aperitief.  
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1884 Estate Grown Syrah  
Bodegas Escorihuela Gascon  
Mendoza, Argentinië 
€ 10,95 
 
Wijnstijl:  Rood – fruitig en kruidig. 
Proefnotitie:  Paarsrood van kleur. Aroma’s van rood fruit met wat kruidigheid, hout, vanille, koffie en chocola. Complex en 

intens mondgevoel. 
Wijn en gerecht: Uitermate geschikt bij rood gegrild vlees en kruidige stoofschotels. Probeer eens een krachtige blauw 

geaderde kaas. 
 
 

 
 
 

Herdade Dacalada 
Caladessa Vinho Tinto 
Alentejo, Portugal 
€ 13,80 
 
Wijnstijl:   Rood – fruitig, vol en rond. 
Proefnotitie: Volle, rode wijn met aroma’s van rode bessen, pruimen en rozijnen. Rijpe, zachte tannines met wat 

kruidigheid.  
Wijn en gerecht: Heerlijk bij stoofvlees, gegrild rundvlees en biefstuk. Kan ook bij wildgerechten. Stevige harde kaassoorten. 

 
 

 


